
Ze względu na obostrzenia i wytyczne MEN, GIS, MZ prosimy o dokładne podanie godzin 
przebywania dziecka w świetlicy szkolnej  i przestrzegania tych godzin.  Druk do pobrania ze strony 
szkoły, bądź w portierni szkoły wejście „A”.  wypełnione druki prosimy zostawić w skrzynce na 
dokumenty w portierni .  W świetlicy szkolnej maksymalnie w jednym czasie może przebywać 32 
uczniów w obu salach. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem świetlicy pkt. 11 

1. Szczególne założenia pracy świetlicy podczas epidemii: 
 
a) Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch wyznaczonych salach wyposażonych w środki 

do dezynfekcji, z podziałem na grupy wychowawcze. Maksymalna liczba uczniów 
przybywających jednorazowo w sali, mała sala – 12, duża sala 20. Uczniowie 
zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych podczas pobytu w świetlicy. Rodzice 
zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w maseczkę. Zalecane jest jak najkrótsze 
przebywanie w świetlicy szkolnej i w miarę możliwości zapewnienie opieki własnej. 

b) Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej do dnia 03.09.2020 zobowiązani są do 
uaktualnienia i podania szczegółowych godzin przebywania dziecka w świetlicy zgodnie z 
planem lekcyjnym. 

c) Lista uczniów zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej podana będzie do 04.09.2020 
d) W przypadku objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar) uczeń powinien 

pozostać w domu; 
e) Nie należy także przyprowadzać ucznia z rodzin objętych kwarantanną bądź z 

podejrzeniem choroby w jednym gospodarstwie domowym; 
f) Rodzice zostaną natychmiastowo wezwani do szkoły w przypadku zachorowania ucznia, 

pogorszenia stanu zdrowia i mają obowiązek jak najszybciej odebrać dziecko z placówki; 
g) Dziecko z objawami złego samopoczucia będzie przebywało w izolatorium. 
h) Przed przyjęciem uczniów do świetlicy sale będą wietrzone, oraz co godzinę po każdych 

zajęciach. Wyjścia na plac zabaw przewidywane są w  godzinach od 09:30 -10:30 oraz 
13:30- 14:30  

i) Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

j) Każdy uczeń powinien być zaopatrzony w teczkę z własnymi przyborami i pomocami ( 
kredki, klej, gumka, ołówek, nożyczki, plastelina, temperówka). W tym roku szkolnym 
nie będzie obowiązywać wyprawka świetlicowa. 

k) Będzie obowiązywać opłata za świetlicę ustalona w porozumieniu z Radą Rodziców i 
podana w terminie późniejszym. 

l) Uczniowie będą wypuszczani pojedynczo z sal. 
m) W drodze do i ze szkoły dziecko musi mieć osłonięte usta i nos.  
n) Dzieci z klas 1-3 będą przyprowadzane i odbierane wyłącznie wejściem „B”. 
o) Przed wejściem do szkoły umieszczono pojemnik z płynem do dezynfekcji – dezynfekcja 

obowiązuje wszystkich wchodzących na teren placówki.  
p) Rodzice nie wchodzą do szkoły, jedynie do przestrzeni wspólnej - szatnia przy wejściu 

„B”. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka na 
zewnątrz przed wejściem „B” 

q) Sale świetlicy, sprzęt sportowy, klocki  po zajęciach będą dezynfekowane.  
r) Zabrania się przynoszenia z domu własnych zabawek; 
s) Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust podczas przerw na korytarzu szkolnym; 
t) Ze względu na ograniczenia dotyczące ilości osób, w tym zachowanie odpowiedniego 

dystansu (1,5m) od pozostałych użytkowników świetlicy należy liczyć się, że z chwilą 
niedostosowania się ucznia do regulaminu może on zostać skreślony z listy świetlicy. 
 
 
 
 



 
Imię nazwisko  ucznia, klasa: ……………………………………………………………………….. 

 
Córka/syn będzie przebywać w świetlicy w wybrane dni: 

Poniedziałek   od godziny ………………….  do godziny ……………… 

Wtorek   od godziny ………………….  do godziny ……………… 

Środa   od godziny ………………….  do godziny ……………… 

Czwartek  od godziny ………………….  do godziny ……………… 

Piątek   od godziny ………………….  do godziny ……………… 

 

 

Podpis rodzica…………………………………………………. 

 


